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Uygarlıkların beşiği Anadolu, dünya kültür mirasının önemli bir bölümüne sahiptir. Ülkemizin büyük
bir bölümünde insanlık tarihinin kültürel mirası
olan binlerce yıl önceki eski uygarlık kalıntılarıyla
karşılaşılmaktadır.
Deprem, heyelan gibi çeşitli doğa olayları ile toprak altında kalan kültür varlıklarına, TKİ’nin kömür
sahalarında da rastlanılmaktadır. Madencilik faaliyetleri sırasında karşılaşılan kültür varlıkları, zaman zaman kömür üretimini doğrudan etkileyebilmektedir. Böyle durumlarda, gömülü kültür varlıklarının kurtarma kazıları bitene kadar, madencilik
faaliyetleri alternatif alanlarda sürdürülmektedir.
Kömür sahalarında kültür varlıkları ile karşılaşıldığında, bu kalıntıların tam yerlerinin ve yayılımlarının sınırının bilinmesi, hem arkeoloji hem de madencilik faaliyetlerinin planlanması bakımından
çok önemlidir. Günümüzde jeofizik yöntemler;
arkeolojik aramacılıkta yaygın ve etkili bir şekilde
kullanılmaktadır. Madencilik faaliyetleri öncesinde
veya sırasında arkeologlar tarafından belirlenen
potansiyel alanlarda yapılan jeofizik çalışmalar ile
bu kalıntıların yerleri ve yayılımları kısa sürede
ekonomik bir biçimde belirlenerek, tam yerinde
kurtarma kazılarının yapılması sağlanmaktadır.
TKİ sahaları içerisinde kültür varlıklarının en yoğun
olarak rastlanıldığı ocaklar, Muğla İlinde Yatağan
Eskihisar, Milas Çakıralan-Belentepe, HüsamlarMengefe, İkizköy ve Kütahya-Seyitömer’dir. (TKİ
Seyitömer linyit sahası 03.09.2012 tarihinden itibaren EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.)
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Bu ocaklardaki arkeolojik kazı-kurtarma çalışmaları TKİ’nin sağladığı lojistik destekle, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller çerçevesinde Muğla İlinde 2008 yılına kadar Selçuk
Üniversitesi adına Lagina Kazısı Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Tırpan ve Pamukkale Üniversitesinden
Doç. Dr. Bilal Söğüt tarafından yürütülmüştür. 2008
yılından itibaren kazılar Muğla ve Milas Müzesi
Müdürlüğünce sürdürülmektedir.
Kütahya İli Seyitömer ocağı içerisindeki arkeolojik
kazı kurtarma çalışmaları Seyitömer Höyüğünde
Dumlupınar Üniversitesi adına Prof. Dr. Nejat Bilgen başkanlığında, Çiledir Höyüğünde ise Kütahya Müzesi Müdürlüğünce sürdürülmektedir.
Linyit sahalarındaki gömülü kültür varlıklarını
araştırmak ve yayılım sınırlarını belirlemek amacıyla, TKİ jeofizik ekibi tarafından 1996 yılından
günümüze 45 civarında arkeolojik amaçlı jeofizik
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu yazıda son yıllarda
yapılan jeofizik özdirenç çalışmalarından örnekler
özet olarak aşağıda sunulmuştur.
UYGULAMALAR
Özdirenç (rezistivite) uygulamaları, çok elektrotlu
özdirenç cihazı ile 3-4-5 seviye için elektrik profil
ölçüleri şeklinde gerçekleştirilmektedir (Şekil 1).
Profiller ve ölçü noktaları arası genellikle 2 metre
alınmıştır. Profiller boyunca ölçülen tüm özdirenç
verilerine 2-B ters çözüm uygulanmıştır. Her se-
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Şekil 1. Çok elektrotlu özdirenç cihazı ve paralel profiller üzerinde veri toplama (Yatağan).

viye için özdirenç grafikleri hazırlanmış ve kat haritaları yapılmıştır.

ön odası ve tonozlu arka odası
olan antik mezar Şekil 3’de sunulmuştur.

Muğla İli Milas İlçesi
Çakıralan-Belentepe,
Hüsamlar, Mengefe ve
Yatağan-Eskihisar Ocakları

Antik mezarın kuzeydoğusunda
bulunan alanda yapılan özdirenç çalışmalarında belirlenen
ve çevresine göre yüksek özdirençli anomali alanlarında yapı-

lan kazılarda, antik yapılara ulaşılmıştır. Bu alanın kat haritasındaki (a=1.5 m, n=1, pole-dipole)
anomaliler ile PB63 profilinin
2-B görünür, kuramsal, ters çözüm kesiti ve elde edilen anomali (970 ohm-m), bu anomali
alanının kazı öncesi durumu ve
kazı sonrasında bulunan an-

TKİ Muğla-Milas, ÇakıralanBelentepe ocağında kömür
üretimi faaliyetleri sırasında
antik mezara rastlanılmıştır. Bu
sahada arkeologlar tarafından
belirlenen potansiyel alanlarda
özdirenç etütleri gerçekleştirilmiştir. Dromoslu girişi, düz çatılı
ön oda ve arka odadan oluşan
antik mezarın özdirenç ölçüsü
ve ters çözüm kesitindeki anomalisi (1600 ohm-m) ile bu mezarın hemen yakınında ortaya
çıkarılan mezarda, aynı mezara
çeşitli zamanlarda birkaç gömü
yapıldığı Şekil 2’de görülmektedir (Ergüder ve Babayiğit
2007).
Yine bu alanda ortaya çıkarılan ve özgün mimari özelliği
olan dromoslu girişi, düz çatılı

www.jeofizik.org.tr

Şekil 2. Dromoslu giriş, düz çatılı ön ve arka odalı mezar ve ters çözüm kesiti
(Belentepe).
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Şekil 3. Dromoslu giriş (a), düz çatılı ön oda (b) ve tonozlu arka odadan (c) oluşan antik mezar.

Şekil 4. Belentepe sahasının kat haritası, ters çözüm kesiti ve bulunan antik yapı.

tik yapı Şekil 4’de sunulmuştur
(Ergüder ve Babayiğit 2007).
Belentepe sahasında jeofizik
etüt yapılacak alanın arkeologlar gözetiminde temizlenmiş durumu ve jeofizik etüt sonucuna
göre yapılan kazılarda ortaya
çıkarılan kutsal alan Şekil 5’de
görülmektedir.
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Milas Hüsamlar ocağı A5 panosunda karşılaşılan antik mezarların yayılım sınırlarını belirlemek
amacı ile özdirenç çalışmaları
yapılmıştır. Ocak sahası, arkeolojik kazılar ile jeofizik çalışmalar
Şekil 6’da görülmektedir.
Jeofizik çalışmaların yapıldığı
alanlar, antik mezarların yaklaşık 25 metre kuzeydoğusun-

dadır. Etüt alanları, arkeolojik
kazıları yürüten Lagina Kazısı
Başkanlığı arkeologları tarafından belirlenmiştir. Birinci saha
(36x54) 1944m2, ikinci saha
(36x54) 1944m2, üçüncü saha
ise (12x16.8) 201.6m2’dir Çalışmanın amacına uygun olarak
birinci sahada birbirine paralel
ve kesit aralıkları 2 metre, ke-
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Şekil 5. Belentepe sahası kazı öncesi etüt alanı ve kazı sonrası bulunan antik yapı (kutsal alan).

Şekil 6. Hüsamlar ocağı kömür üretimi, özdirenç ve arkeolojik kazı çalışmaları.

www.jeofizik.org.tr
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Şekil 7. A5 Panosunun birleştirilmiş 2B-3B kat haritası ve PH18 Profilinin ters çözüm kesiti.

sit uzunlukları 36 metre olan,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu 28 adet profil (PH1-PH28),
ikinci sahada yine aynı şekilde
28 adet profil (PH36-PH63),
üçüncü sahada ise kesit aralıkları 2 metre kesit uzunlukları 16,8 metre olan kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu 7 adet
profil (PH29-PH35), olmak üzere toplam 63 adet profil (kesit)
üzerinde, her 1,5 ve 0,7 metrede bir bulunan ölçü noktalarından, otomatik özdirenç cihazıyla 4298 adet elektrik ölçü alınmıştır (Ergüder vd. 2007).
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Özdirenç etüdü yapılan 3 alanın
birleştirilmiş 2B-3B kat haritaları, PH 18 profilinin ters çözüm
kesiti ve etüt alanı, Şekil 7’de
görülmektedir. Kat haritalarında
ve ters çözüm kesitlerinde belirlenen ve çevresine göre yüksek
özdirenç dirençli (1040 ohm-m)
anomali alanlarında kazı önerilmiştir. Arkeologlar tarafından
yapılan yüzey araştırmaları ve
jeofizik etüt sonuçlarına göre
gerçekleştirilen kazılarda çok
sayıda antik mezar ve antik yapıların kalıntılarına ulaşılmıştır
(Şekil 8a, 8b, 8c).

Jeofizik etüt sonuçları ve arkeolojik kazılar kültür varlıklarının
yayılım sınırlarının geniş bir alanı kapsayacağını göstermiştir.
Arkeolojik kalıntılar nedeniyle
ocağın bu bölümünde (Mengefe) madencilik faaliyetleri durdurulduğu için şevler ilerleyememiş burun yapmıştır. Kömür
üretiminde ve buna bağlı olarak
elektrik enerjisi üretiminde bir
sıkıntı yaşanmaması için Mengefe bölümü zorunlu olarak atlanarak, proje dışında bir üretim
modeli için yeniden ocak şevleri
teşkil edilmiştir.
(Şekil 6 ve Şekil 8a).
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Şekil 8. Hüsamlar ocağı arkeolojik kazıları, yeni şevler (a) ve bulunan antik mezarlar (b,c).

Yatağan Eskihisar ocağı Börükçüdüzü Mevkiinde, dekapaj faaliyetleri sırasında, havza kenarında yamaç molozları içerisine
açılmış hipoje (oda) mezarlar
ortaya çıkmıştır. Bu mezarların
devamlılığını araştırmak ama-

cıyla özdirenç çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda hipoje mezarların göstergesi
olabilecek yüksek özdirençli
anomaliler elde edilmiş ve kazı
önerilmiştir (Ergüder vd. 2007).

Şekil 9’da bu alanda yapılan
özdirenç çalışmaları ve yüksek
özdirenç (2500 ohm-m) değerlerine sahip hipoje mezarın ters
çözüm kesitindeki anomalisi
görülmektedir.

Şekil 9. Eskihisar ocağı hipoje mezarlar, özdirenç çalışmaları ve ters çözüm kesiti (Yatağan).

www.jeofizik.org.tr
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Aynı ocağın Akdağ Mevkiinde
1996 yılında yapılan jeofizik çalışmalarda, 7000 ohm-m’ye kadar ulaşan yüksek özdirençli çok
sayıda anomali elde edilmiştir.
Bu anomaliler üzerinde yapılan arkeolojik kazılarda, tüfit’ler
içerinse açılmış 2-3 odalı hipoje mezarlar ile lahit,sanduka
ve örgü tekne tipi 96 adet antik
mezar ortaya çıkarılmıştır. Kazı
öncesi anomali haritaları ve özdirenç değerlerine göre mezarların oda sayısını da söylemek
mümkün olmuştur (Ergüder ve
Kızıldağ 1996).

Şekil 10’da tüfit içerinse basit el
aletleri ile açılmış hipoje mezarın dıştan görünümü ile mezar
içerisinden Eskihisar ocağının
görünümü, ters çözüm kesitindeki anomalisi (1700 ohm-m)
ve 200 MHz anten kullanılarak
ölçülen jeoradar kesiti görülmektedir (Ergüder vd. 2002).
Kütahya İli Seyitömer Ocağı
Seyitömer ve Çiledir Höyükleri
Seyitömer kömür havzası içerisinde bulunan 150 x 140 m
ölçülerinde, orijinal yüksekliği

23.5 m olan ve 5000 yıllık geçmişe sahip Seyitömer Höyüğünde, höyüğün altında bulunan 12
milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilebilmesi
amacıyla, 1989 yılından itibaren
ilk yıl Eskişehir Müzesi Müdürlüğü, 1990-1995 yıllarında Afyon
Müzesi Müdürlüğü tarafından
kazı çalışmaları yürütülmüştür.
Bir süre ara verilen kazı çalışmaları 2006 yılında, Prof. Dr.
A. Nejat Bilgen başkanlığında,
Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yeniden
başlatılmıştır (Bilgen 2011).

Şekil 10. Hipoje mezarın dıştan ve içten görünümü, ters çözüm ile jeoradar kesiti.
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Şekil 11. Höyük test ölçümleri ST3 Profilinin 2-B ters çözüm kesiti ve sur duvarları, arkeolojik kazılar.

Jeofizik çalışmalara ilk olarak
höyüğün güneyinde yer alan
ve açılmış olan sur duvarlarının
arasında kalan kazılmamış alanda test ölçümleri alarak başlanmıştır. Sur duvarlarının jeofizik
kesitlerde vereceği anomaliyi
görmek için duvarlarının hemen
kontağında ölçü aralıkları 1 m
ve kesit aralıkları yaklaşık 4 m
olan kuzey-güney doğrultulu 3
adet profil (ST1, ST2 ve ST3)
üzerinde pole-dipole elektrot dizilimi kullanılarak elektrik ölçüler alınmıştır. Sur duvarlarının
fiiliyattaki konumları ile jeofizik

www.jeofizik.org.tr

kesitlerdeki yerleri tamamen
çakışmıştır. ST3 Profilinin 2-B
ters çözüm kesiti örnek olarak
konulmuştur (Şekil 11) (Ergüder
ve Babayiğit 2007).

daha küçük yapı taşları ile oluşturulmuş duvar veya mekanlara
ait kalıntıların olabileceği şeklinde değerlendirme yapılmıştır
(Ergüder ve Babayiğit 2007).

Plaket marnlardan yapılan sur
duvarlarının özdirenç değerleri
600 ohm-m’nin üstünde ölçülmüştür. Höyüğün güneyindeki
alanda yapılan çalışmada ise,
en yüksek özdirenç değeri 250
ohm-m civarındadır. Bu sonuca
göre, çalışma sahası içerisinde,
höyük içerisinde görülen sur duvarları niteliğinde büyük yapıların olamayacağı, buna karşılık

Etüt alanının 2B ve 3B kat haritaları ve ters çözüm kesitinde
elde edilen anomaliler ile höyük üzerinde ve etüt alanında gerçekleştirilen arkeolojik
kazı-kurtarma çalışmaları Şekil
12’de sunulmuştur. Jeofizik etüt
sonuçlarına göre, etüt alanında
önerilen yerlerde yapılan kazılarda duvar ve mekan kalıntılarına ulaşılmıştır.
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Şekil 12. Özdirenç çalışmaları, kat haritaları, ters çözüm kesiti ve arkeolojik kazılar.

Seyitömer Höyüğünün batısında ocağın Arslanlı bölümü
5.dilimde yapılan dekupaj faaliyetleri sırasında yoğun seramik
ve mimari bloklar ile karşılaşılmıştır. Bu alandaki madencilik
faaliyetleri durdurulmuş, gömülü kültür varlıklarının araştırılması için Kütahya Müzesi
Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda özdirenç etütleri gerçekleştirilmiştir.
60 m x 65 m boyutlarındaki etüt
alanında, profil ve ölçü aralıkları
2.5 m olan 27 adet profil (Profil
S1-S27) ölçülmüştür. Özdirenç
etüdüne göre belirlenen ano-
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maliler, yüzey veya yüzeye yakın derinliklerden başlayıp, ortalama derinlikleri 1-1.5 metre
arasındadır. Jeofizik etüt sonuçları ve arkeologlar tarafından
yapılan yüzey araştırmalarına
göre bu alanda Kütahya Müzesi
Müdürlüğü tarafından yapılan
kazılarda, Çiledir Höyüğü olarak isimlendirilen antik yerleşim
ortaya çıkarılmıştır. Etüt alanının kazı öncesi görünümü, kat
haritası ile ters çözüm kesitindeki anomalisi ve alanın kazı
sonrası görünümü Şekil 13’de
sunulmuştur (Ergüder ve Babayiğit 2009).

Diğer bir örnek Çiledir Höyüğünün kuzeyinde gerçekleştirilen
özdirenç çalışmasıdır. Bu parsel
(20m x 60m) 1200 m2’dir. Birbirine paralel 2.5 metre aralıklı
kuzey-güney doğrultusunda ve
60 metre uzunluğunda 11 adet
profil (Ç1-Ç11) üzerinde her
2.5 metrede bulunan ölçü istasyonlarından 3 seviye (derinlik)
elektrik profil ölçüsü alınmıştır
(Ergüder vd. 2010).
Jeofizik etüt sonucuna göre belirlenen anomali alanında yapılan kazılarda sütun ve yapı kalıntılarına ulaşılmıştır.
(Şekil 14).

Nisan - 2013

Özel Bölüm

Muğla İli Milas İlçesi Uzunyuva’da
Karia Kralı Mausolos’un babası
Hekatomnos’a ait 2400 yıllık
eşsiz bir değeri olan yüksek kabartmalı lahit mezar bulunmaktadır (Şekil 15) (www.kulturvarliklari.gov.tr).
TKİ sahalarında yapılan/yapılacak arkeolojik kazı-kurtarma
çalışmalarında ortaya çıkarılan
çok sayıda eserlerin de sergileneceği yeni Milas Müzesi,
TKİ’nin desteği ile Hekatomnos
Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı’na
kurulacaktır.

2010 ve 2012 yılında lahit mezarın doğusundaki park ile kuzey ve güneyindeki parsellerde, gömülü kültür varlıklarını
araştırmak amacıyla özdirenç
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras aday
listesine alınan lahit mezarın
dromosu ile bu alandaki yapılara ait duvarların, L2 profilinin
ters çözüm kesitinde anomali
olarak önerilen yerlerin kazı öncesi ve sonrası görünümü Şekil
16’da sunulmuştur (Ergüder vd.
2010).

TKİ sahalarında yapılan arkeolojik kazı-kurtarma çalışmalarında bulunan eserler, Şekil
17’de sunulmuştur (Seyitömer
Höyüğü Kazısı Başkanlığı, Lagina Kazısı Başkanlığı).
SONUÇLAR
TKİ sahalarında madencilik faaliyetleri öncesi ve sırasında,
antik mezar, yol, yapı, duvar vb.
gömülü kültür varlıklarının yerleri, jeofizik yöntemler ile hızlı
bir şekilde belirlenerek, antik
kalıntılara doğrudan ulaşılması

Şekil 13. Çiledir Höyüğü etüt alanı, kat haritası, ters çözüm kesiti ve kazı sonrası etüt alanı.

www.jeofizik.org.tr
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Şekil 14. Çiledir Höyüğü kuzeyi etüt alanı, kat haritası, ters çözüm kesiti ve kazı sonrası.

Şekil 15. Hekatomnos’a ait yüksek kabartmalı lahit mezar.
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ve tam yerinde kazılarının yapılarak, kömür üretiminin kesintiye uğramadan sürdürülmesi
sağlanmaktadır.
Jeofizik etütler TKİ jeofizik ekibi tarafından, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ile yapılan protokoller çerçevesinde 1996 yılından günümüze
yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Jeofizik ve Arkeolojik çalışmalar kömür üretimi bitinceye
kadar devam edecektir.

Kültür varlıklarının karşılaşıldığı
bölgelerde
bulunan
Seyitömer
Termik
Santrali
(4x150MW),Yatağan
Termik
Santrali (3x210 MW), Yeniköy
Termik Santrali (2x210 MW)
ve Kemerköy Termik Santrali
(3x210 MW), TKİ sahalarından
üretilen kömürlerle beslenmektedir. Santraller ülkemizin turizm
açısından en önemli bölgesinde bulunmaktadır. Bu santrallerden üretilen elektrik enerjisi

Ege ve Akdeniz bölgesindeki
sanayi, endüstri, turizm tesisleri
ve konutlara dağıtıldığı gibi tüm
Türkiye’nin elektrik enerjisine
entegre edilmektedir.
Bu bağlamda TKİ sahalarında
jeofizik, arkeolojik ve madencilik çalışmaları eşgüdümlü yapılarak, hem dünya kültür mirası
gün ışığına çıkarılmış/çıkarılmakta, hem de altında bulunan
kömür Türkiye enerjisine kazandırılmaktadır.

Şekil 16. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, özdirenç etüdü öncesi ve sonrası.

www.jeofizik.org.tr
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Şekil 17. Kazılarda bulunan eserler (a,b,c,d Seyitömer Höyüğü) (e,f,g, h Yatağan Eskihisar Ocağı).
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